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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης σχετίζεται συνήθως με νεαρά άτομα, ενώ, μέχρι 

πρόσφατα κυριαρχούσε η αντίληψη πως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν κάνουν χρήση 

παράνομων ουσιών εξάρτησης. Αν και η επικράτηση της χρήσης στη συγκεκριμένη ομάδα 

είναι περιορισμένη, πρόσφατες μελέτες έχουν προβλέψει ότι από το 2001 μέχρι το 2020 η 

αίτηση θεραπείας από χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας σχεδόν θα τριπλασιαστεί (Gfroerer et 

al., 2003).  Στην Κύπρο, κατά το 2005 αποτάθηκαν για θεραπεία 36 χρήστες μέσης και τρίτης 

ηλικίας, ενώ, κατά το 2017 ο αριθμός των αιτήσεων θεραπείας σχεδόν εξαπλασιάστηκε. 

Επίσης σε ποσοστιαία αναλογία σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού στη θεραπεία, από το 

2005 (8%) μέχρι στο 2017 (18%) σημειώθηκε αύξηση των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας 

της τάξης περίπου του 10%.    

 

Η τάση αύξησης των αιτήσεων θεραπείας από χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας, όπως τονίζει 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA, 

2008), οφείλεται εν μέρει στο μέγεθος της γενιάς του baby boom (της έκρηξης των 

γεννήσεων που παρατηρήθηκε μεταξύ του 1946 και του 1964) και στο υψηλό ποσοστό 

χρήσης ουσιών σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Οι χρήστες που ανήκουν στην εν λόγω 

γενιά, η αλλιώς, όπως πολύ συχνά αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία «επιζώντες», 

ξεκίνησαν τη χρήση σε νεαρή ηλικία και συνήθως έχουν μεγάλο ιστορικό χρήσης ουσιών, η 

οποία συνεχίζεται και σε μεγάλη ηλικία.  Στην ομάδα των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας, 

υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία, αυτών, που ξεκίνησαν τη χρήση σε μεγαλύτερη ηλικία, 

που συχνά αναφέρονται ως «αντιδρώντες».  

 

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε πως οι παράγοντες κινδύνου χρήσης 

παράνομων ουσιών εξάρτησης και πιο συγκεκριμένα της ηρωίνης, ανάμεσα στους 

«αντιδρώντες» είναι: α) η απώλεια των κοινωνικών τους ρόλων και η μικρή πιθανότητα 

ανάκτησής τους, β) το μεγαλύτερο αίσθημα ελευθερίας χρήσης παράνομων ουσιών 

εξάρτησης λόγω της απώλειας των ρόλων, γ) τα κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, όπως το πένθος, η ανεργία, η έλλειψη αναγνώρισης, η κατάθλιψη, η 

κοινωνική απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης (Boeri και συν., 2008). 

Στην Κύπρο, οι περισσότεροι χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας ανήκουν στην κατηγορία των 

«επιζώντων», καθώς η διάμεση ηλικία χρήσης της κύριας ουσίας κατάχρησης ήταν τα 25 έτη 

(Ελάχ. 12, Μεγ. 67).  

Ποιοι είναι όμως οι προστατευτικοί παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τους θανάτους και 

οδηγούν στη γήρανση του πληθυσμού των χρηστών παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών;  Το 

τμήμα παρακολούθησης της ΑΑΕΚ, ανέτρεξε στη σχετική βιβλιογραφία και τα 

αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έδειξαν πως: 

1. Τα προγράμματα συντήρησης συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση των 

ασθενών υπό θεραπεία και στη μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση.  

Για παράδειγμα, οι Zanis και Woody (1998) διεξήγαγαν μελέτη με 507 χρήστες οι οποίοι 

βρίσκονταν σε θεραπεία υποκατάστασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αυτοί που 

παρέμειναν στο πρόγραμμα είχαν ποσοστό θνησιμότητας 1%, ενώ αντίθετα, το αντίστοιχο 

ποσοστό γι’ αυτούς που εγκατέλειψαν το πρόγραμμα ανερχόταν στο 8%.  

2. Η εκμάθηση δεξιοτήτων αντιμετώπισης της χρήσης (learned coping skills). 

Οι Boeri και συνεργάτες (2008), σε ποιοτική έρευνα ανάμεσα σε 29 χρήστες μέσης και τρίτης 

ηλικίας, διαπίστωσαν πως η εκμάθηση δεξιοτήτων αντιμετώπισης της χρήσης ήταν 

σημαντικός προστατευτικός παράγοντας σε ό, τι αφορά την αύξηση του προσδόκιμου ορίου 

ζωής. Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν πώς απέκτησαν δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τη 

χρήση και οι περισσότεροι «επιζώντες» συνήθως χρησιμοποιούσαν τις ελάχιστες απαραίτητες 

ποσότητες, οι οποίες θα τους επέτρεπαν μόνο να αντιμετωπίσουν τους πόνους που επιφέρει η 

έλλειψη των εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τις 

ελάχιστες απαραίτητες ποσότητες προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε άλλους 

κοινωνικούς ρόλους, όπως η φύλαξη των εγγονιών κ.τ.λ.  



ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Κατά το έτος 2017,  σχεδόν το 18% των αιτούντων θεραπείας, ήταν χρήστες άνω των 40 ετών. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες (92%) και η  διάμεσος ηλικία 

πρώτης χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης ήταν τα 18 έτη (Ελάχ. 9, Μεγ. 52).  

Η πιο συχνά αναφερόμενη κύρια ουσία κατάχρησης των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας κατά το 2017 ήταν τα οπιοειδή (57%) σε αντίθεση με τους πιο 

μικρούς σε ηλικία χρήστες. Συγκεκριμένα, 72 άτομα ανέφεραν κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη, 46 άτομα την οξυκοδώνη και 11 άτομα ανέφεραν άλλα 

οπιοειδή. Επίσης, αρκετοί (ν=34) ανέφεραν ως κύρια ουσία κατάχρησης την κοκαΐνη και την κάνναβη (ν=52).   Παρακάτω, παρουσιάζονται οι τάσεις στην 

ηλικιακή κατηγορία των ατόμων στη θεραπεία ανά κύρια ουσία κατάχρησης: 

 



Όπως φαίνεται πιο πάνω, σε σύγκριση με το 2005, αυξήθηκε η διάμεσος ηλικία των χρηστών  

οπιοειδών, γεγονός που τους κατατάσσει στην κατηγορία των επιζώντων.  

Όσον αφορά στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αιτούντων θεραπείας κατά το έτος 2017, οι 

περισσότεροι χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας κατείχαν πρωτοβάθμια εκπαίδευση (46%) και 

πάνω από τους μισούς ήταν είτε άνεργοι είτε οικονομικά ανενεργοί (58%). Οι περισσότεροι 

έμεναν με σύντροφο (με ή χωρίς παιδί) (28%) ή μόνοι (34%).  

Σε ό, τι αφορά την επικράτηση των μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα στους χρήστες άνω 

των 40 ετών, κατά το έτος 2017 εξετάσθηκαν μόνο 21 χρήστες (από το σύνολο των 230) εκ 

των οποίο σχεδόν οι μισοί (ν=12) ήταν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ.   

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με τη φυσική και ψυχική υγεία που σχετίζονται 

άμεσα τόσο με τη χρόνια χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης όσο και με τη διαδικασία 

γήρανσης (Levy & Anderson, 2005; Lofwall, Brooner, Bigelow και συν., 2005). 

Επιπρόσθετα,  μεταβολίζουν τις παράνομες ουσίες με πιο αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν μειωμένη ανοχή στους πόνους που προκαλούνται από την απόσυρση (Levy 

& Anderson, 2005) και διατρέχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι θετικοί σε 

μολυσματικές ασθένειες καθώς διακατέχονταν από άγνοια στα πρώτα χρόνια χρήσης σε ό, τι 

αφορά τις πρακτικές ασφαλούς χρήσης (Kwiatkowski & Booth, 2003).  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Οι χρήστες άνω των 40 ετών στην Κύπρο, αντιμετωπίζονται στα υφιστάμενα θεραπευτικά 

προγράμματα, με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι χρήστες ουσιών εξάρτησης. Οι ιδιαίτερες 

ανάγκες τους αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της παροχής εξατομικευμένου θεραπευτικού 

πλάνου σε κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα (ΑΣΚ, 2009, μη δημοσιευμένο). Παράλληλα, στη 

νομοθεσία, δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για παροχή θεραπείας μέσω εξειδικευμένων 

θεραπευτικών κέντρων ειδικά προσανατολισμένων στην αντιμετώπιση των αναγκών των 

χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας.  

Παρόλα αυτά, η βιβλιογραφία αλλά και σχετικές μελέτες αναδεικνύουν πως η εξειδικευμένη 

θεραπεία στα άτομα άνω των 40 καθίσταται σημαντική, καθώς, ενδέχεται να απαιτούνται 

διαφορετικές δοσολογίες εξαιτίας των μεταβολικών αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία 

(Mcnninger, 2002). Επιπρόσθετα, εκτός από εξειδικευμένη θεραπεία, απαιτείται και 

προσωπικό με την κατάλληλη κατάρτιση καθώς πολλές φορές οι διαταραχές που 

προκαλούνται από τη χρήση ουσιών υπόκεινται σε λανθασμένη διάγνωση λόγω των άλλων 



προβλημάτων υγείας που συνήθως αντιμετωπίσουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Mclnnes 

& Powell, 1994).  

Σε ό, τι αφορά τα θεραπευτικά αποτελέσματα, ερευνητικές μελέτες έδειξαν πως οι χρήστες 

μέσης και τρίτης ηλικίας παρουσιάζουν αντίστοιχα ή και καλύτερα αποτελέσματα από τους 

νεότερους σε ηλικία χρήστες (McGrath και συν., 2005). Τα καλύτερα θεραπευτικά 

αποτελέσματα αποδίδονται στο γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες παραμένουν 

στη θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Atkinson, Tolson & Turner, 1993). 

Ταυτόχρονα, συγκριτική διαχρονική μελέτη ανάμεσα σε 361 χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας 

και 564 μικρότερους σε ηλικία χρήστες, έδειξε πως οι πρώτοι ήταν πιο πιθανό να έχουν 

μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα καθώς διαμεσολαβούσαν παράγοντες όπως τα μειωμένα 

αρνητικά κοινωνικά δίκτυα και τα λιγοστά οικογενειακά προβλήματα (Satre και συν., 2004).  

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Μέχρι σήμερα, το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε προς τη διερεύνηση της χρήσης αλκοόλ 

και συνταγογραφούμενων ή μη φαρμάκων ανάμεσα στα άτομα μέσης και τρίτης ηλικίας. 

Κυριαρχούσε η αντίληψη ότι «μετά τα 40, οι χρήστες τείνουν να διακόπτουν τη χρήση 

παράνομων ουσιών εξάρτησης και να αναπτύσσουν διαφορετικές μορφές εξάρτησης, όπως 

αυτή του αλκοολισμού». Το γεγονός αυτό έχει συμβάλει στην ισχνή ύπαρξη μελετών οι 

οποίες εξετάζουν το θέμα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ανάμεσα στους μεγαλύτερους 

σε ηλικία χρήστες.  

Το τμήμα παρακολούθησης της ΑΑΕΚ, με σκοπό τη μελέτη της βιωμένης κοινωνικής 

πραγματικότητας των χρηστών παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας 

(>=40 ετών), διεξήγαγε ποιοτική μελέτη (ΑΑΕΚ, 2009 & 2018). Τα νοήματα και οι εμπειρίες 

των χρηστών παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας στην Κύπρο, έδωσαν 

το έναυσμα παρακολούθησης της εξελικτικής τους πορείας, ανάμεσα στο παρελθόν και το 

παρόν. Ένα παρόν αρκετά άδικο γι’ αυτούς, καθώς οι θεραπευτικές τους ανάγκες δεν 

μελετήθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα, η θεραπεία που προσφέρεται να μην ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες τους.  

Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανασυγκρότηση και ανάλυση της εμπειρίας 

είναι η αυτοβιογραφική αφηγηματική συνέντευξη. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

αναπαραχθεί η κοινωνική πραγματικότητα που βίωσε το άτομο,  η δική του υποκειμενική 

ιστορία, το δικό του υποκειμενικό σήμερα. Η περιγραφή των γεγονότων και των αναμνήσεων 

δεν βασίστηκε στο σχήμα ερώτηση – απάντηση, αλλά δόθηκε ο χρόνος στον αφηγητή να 

διηγηθεί ένα συμβάν. 



Οι βιογραφικές συνεντεύξεις οκτώ χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας  (τέσσερις το 2009 και 

τέσσερις το 2018) μας οδήγησαν στον  κόσμο των παιδικών τους αναμνήσεων, στις θύμησες 

του παρελθόντος και στην κατάληξη του σήμερα, το δικό τους σήμερα, συνυφασμένο με τις 

δυσκολίες μιας ολόκληρης ζωής. Όπως μας λέει και ο Braudel (1995) η προσωπική ιστορία 

δεν είναι κάτι το περασμένο, αλλά ένα συνεχές παρόν. Ένα παρελθόν επίμονα παρόν, 

αδηφάγο, καταπίνει με μονότονο τρόπο τον εύθραυστο χρόνο των ανθρώπων. Συχνά, οι 

άνθρωποι αφηγούνται την ιστορία της ζωής τους στους άλλους, αποκαλύπτοντας γεγονότα τα 

οποία σημάδεψαν τη ζωή τους. Η μνήμη αποδεικνύεται ισχυρή στο πέρασμα του χρόνου, ενώ 

οι αναμνήσεις συνυπάρχουν με το παρόν.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

• Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: Όλοι οι 

αφηγητές ανέφεραν ότι η πρώτη επαφή με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης έγινε σε 

πολύ μικρή ηλικία (12-23 ετών).  Οι λεκτικές αποδόσεις «δεν καταλάβαινα», «δεν 

ήξερα» αποτέλεσαν κώδικες θυματολογικής εννοιολόγησης της δράσης τους κατά 

την πρώτη επαφή τους με τις ουσίες.   

• Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ: Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, για μερικούς η εμπειρία της 

φυλάκισης αποτελεί κεντρική παράμετρο για τη σημερινή κατάσταση. Ένας χρήστης 

αντιλαμβάνεται, ότι η σημερινή του κατάσταση οφείλεται στην παιδική αφέλεια, 

αλλά και στην ίδια την κοινωνία, την οποία την αντιλαμβάνεται ως τιμωρό, καθώς 

όπως αναφέρει, «εμείς ξεκινήσαμε στα 15, για όλους αυτούς...με είχαν βάλει 

φυλακή εμένα ...δεν είχε σωφρονιστικά ιδρύματα… ξεκίνησα τα ναρκωτικά 

μέσα στη φυλακή». Ενώ, ένας άλλος αναφέρει ότι η μόνη λύση για να 

απομακρυνθεί από τις παράνομες ουσίες εξάρτησης είναι η εναλλακτική ποινή αντί 

της φυλάκισης, λόγω του ότι στη φυλακή έχει άμεση πρόσβαση στις παράνομες 

ουσίες εξάρτησης. Όπως αναφέρει «…μέσα στη φυλακή κάποιος δεν μπορεί να 

κόψει. Πάλι θα βρει. Στη φυλακή βρίσκει». 

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΟΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Καθοριστικό ρόλο για τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών για όλους τους αφηγητές, είχε η επίδραση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι η έλλειψη ενός από τους δύο γονιούς 

κατά την παιδική ηλικία ή η έλλειψη ποιοτικού οικογενειακού χρόνου,  έχει 

αρνητικές συνέπειες στα άτομα και είναι κάτι που τα σημαδεύει σε όλη τους τη ζωή. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας αφηγητής:  «Ρωτούσα τη μαμά μου γιατί 

αυτό και μου έλεγε μια βλακεία… ή άσε με τώρα έχω δουλειά. Δεν μου έδινε 

σημασία … και αυτό το θυμάμαι μέχρι τώρα, μου έχει μείνει τραύμα. Δεν μου 



άρεσαν ποτέ τα παιχνίδια και η παρέα γιατί ποτέ δεν έζησα έτσι, δεν έμαθα έτσι 

σαν μικρό παιδί, δεν είχα τέτοια βιώματα. Έμαθα να μου αρέσει η μοναξιά…». 

Όπως επίσης αναφέρει κάποιος άλλος: «Ο πατέρας απουσίαζε πολλές ώρες από το 

σπίτι λόγω δουλειάς, το ίδιο και η μάνα μου έλειπε μεγάλο διάστημα λόγω 

ασθένειας πήγε για θεραπεία.. Οπότε δεν είχα κανένα, ένιωθα μοναξιά και 

θλίψη».  

Ακόμη κάτι που αποτελεί καίριας σημασίας είναι τα γονικά πρότυπα. Για 

παράδειγμα, ο αλκοολικός πατέρας ή το αλκοόλ που βρίσκεται στα οικογενειακά 

τραπέζια αποτελούν αρνητικά πρότυπα για τα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ένας αφηγητής: «Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός. Στο τραπέζι πάντα 

υπήρχε αλκοόλ. Έλεγα στον πατέρα μου θέλω να πιώ αυτό που πίνεις κ εσύ. 

Έτσι ξεκίνησα σε ηλικία 4 χρονών να πίνω αλκοόλ. Στην οικογένεια, υπήρχαν κ 

άλλοι αλκοολικοί και γενικά το αλκοόλ είναι μέσα στην νοοτροπία, μέσα στην 

κουλτούρα μας σαν λαός». 

• ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: Καθοριστικό ρόλο για τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών σε αρκετούς από τους αφηγητές μας έχει και η επίδραση που 

ασκεί η φιλική παρέα. Η σημασιολόγηση της αντίληψης των αφηγητών αφήνει να 

νοηθεί ότι η συμπεριφορά και η δράση των φίλων επηρεάζει το δικό τους τρόπο 

δράσης. Η παραπάνω διαπίστωση διαφαίνεται ξεκάθαρα στο λόγο ενός αφηγητή: « 

Ένας φίλος μου είπε δοκίμασε λίγο θα νιώσεις καλύτερα, θα φύγει το βάρος και 

η θλίψη που νιώθεις». Παράλληλα, η μετάβαση από το χασίς στην ηρωίνη και την 

κοκαϊνη, όπως εξηγεί ο ίδιος αφηγητής, γίνεται με τη μετάβαση από την ανήλικη 

στην ενήλικη ζωή, ενώ, σταθερός παράγοντας παραμένει η επιρροή των φίλων. 

«Ένας φίλος μου, μου είπε να δοκιμάσουμε (ηρωίνη) σε τσιγάρο. Χτυπούσε λίγο. 

Ύστερα μάθαμε με ασημόκολλα … διότι όλοι όσοι ήταν έξω έκαναν ηρωίνη».   

• ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: Μέσα από τις συνεντεύξεις, 

αναφέρθηκε ότι μέσα στη χρήση είναι πιο εύκολο να εκμεταλλευτεί κάποιος τις 

γυναίκες αντί τους άντρες. Μία γυναίκα μπορεί να δεχτεί σωματική εκμετάλλευση 

και κακοποίηση με σκοπό να εξασφαλίσει τη δόση της. Όπως αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξη: «Μέσα στη χρήση τις γυναίκες τις βλέπουν 

διαφορετικά. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες. Για να εξασφαλίσω τη δόση μου 

δούλευα σε μπαρ και πήγαινα με πελάτες. Ο σύντροφός μου με κακοποιούσε 

σωματικά και ψυχολογικά και με ανάγκαζε να πηγαίνω με άλλους. Μου έλεγε 

πως αυτή είναι η δουλεία μας». 



ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗ: Σύμφωνα με το 

EMCDDA (2012), όλες οι ψυχοτρόπες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων του αλκοόλ, 

του καπνού και κάποιων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, μπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην έγκυο, το έμβρυο και το νεογνό. Ωστόσο, διαφορετικές 

ουσίες επιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται και 

σε άλλους παράγοντες πέρα από τη χρήση κάποιας ουσίας, όπως στη γενικά κακή 

κατάσταση της υγείας της εγκύου, την κακή διατροφή, καθώς και στο πόσο συχνή 

είναι η χρήση ουσιών κατά την κύηση. Για παράδειγμα η χρήση  κάνναβης κατά την 

κύηση μπορεί να συντελέσει σε (α) αποβολή, (β) χαμηλό βάρος του νεογνού, (γ) 

νοσηρότητα του εμβρύου (π.χ. μειωμένη ανάπτυξη του εμβρύου, μικρότερο μέγεθος 

του κρανίου του, μειώσεις στον πλακούντα και καρδιακές δυσλειτουργίες) και (δ) 

αναπτυξιακά προβλήματα κατά την παιδική ηλικία (π.χ. επιθετικότητα και 

προβλήματα προσοχής) (EMCDDA, 2012).  

Mέσα από τις αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις, αναφέρθηκε από αφηγήτρια ο χαμός 

του παιδιού της, ο οποίος οφειλόταν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών κατά την 

περίοδο της εγκυμοσύνης της. « Συνέχιζα τη χρήση ενώ ήμουν έγκυος. Ο γιατρός 

μου είπε ότι το μωρό δε θα αντέξει πολύ. Γεννήθηκε με νοητική στέρηση και 

πρόβλημα στην καρδία. Πράγματι όταν ήταν τεσσάρων το έχασα…» 

• Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Αρκετοί 

χρήστες οι οποίοι βρίσκονταν είτε σε θεραπεία υποκατάστασης είτε σε προγράμματα 

εξωτερικής βάσης, ανέφεραν ότι νιώθουν αδικημένοι όσο αφορά στην πρόσβαση στη 

θεραπεία. Η αδικία, είναι αποτέλεσμα της ηλικίας, γεγονός που κατατάσσει τους 

χρήστες άνω των 40 στο περιθώριο. Παλεύουν με ένα «σύστημα», όπως 

ισχυρίζονται, αρκετά άδικο. Ανέφεραν πως βρέθηκαν μπροστά σε κλειστές πόρτες. 

Δέχθηκαν απόρριψη λόγω της ηλικίας τους και τελικά ένας χρήστης διερωτάται:  

«Εμείς; Πως το βλέπουν δηλαδή; Περάσαμε το όριο μας;», ενώ, ένας άλλος είπε, 

«μας βλέπουν διαφορετικά...ότι είμαστε μεγάλοι και ότι είμαστε τελειωμένοι».  

Αντίθετα, όσοι βρίσκονταν εντός της Αγίας Σκέπης, δεν είχαν ανάγκες θεραπείας 

παρόμοιες με αυτές των ατόμων οι οποίοι βρίσκονταν είτε σε θεραπεία 

υποκατάστασης είτε σε προγράμματα εξωτερικής βάσης. Ανέφεραν πως αν και 

πιστεύουν ότι οι χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας έχουν διαφορετικές ανάγκες 

(διαφορετικές αντοχές και ανοχές), αυτές όμως αντιμετωπίζονται στα υφιστάμενα 

προγράμματα. Συγκεκριμένα, μερικοί ανέφεραν ότι δεν χρειάζονται εξειδικευμένα 

κέντρα για χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας αλλά «περισσότερα προγράμματα 

παρόμοια με αυτό της Αγίας Σκέπης», ενώ όσον αφορά στο πλαίσια της θεραπείας 



δεν παρατηρείται κάποια διαφορά ως προς την ηλικία, ή το φύλο, αλλά 

«αντιμετωπίζονται όλοι ίσα κ όμοια».  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ:  Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν πως η 

κοινωνική επανένταξη και πιο συγκεκριμένα η εργασιακή αποκατάσταση θα είναι πιο 

δύσκολη λόγω ηλικίας. Όπως ανέφερε κάποιος χαρακτηριστικά «οι χρήστες 

μεγαλύτερης ηλικίας  έχουν μάθει να ζουν με τη χρήση και επομένως η 

επανένταξή τους στη κοινωνία χωρίς τη χρήση, είναι δύσκολη».  

Οι περισσότεροι όμως θεωρούν πως είναι κάτι το οποίο μπορούν να διαχειριστούν. 

Αυτό που υπάρχει σαν ανησυχία είναι να μην υποτροπιάσουν. «Με φοβίζει να μην 

ξαναπέσω στη χρήση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος» δεν ανησυχώ 

τόσο εάν θα βρω δουλειά λόγω της  ηλικίας μου, γιατί έχω σπουδάσει και 

δούλευα πριν. Είχα τη δουλειά μου για 17 χρόνια…».  Ένας άλλος αφηγητής 

αναφέρει επίσης: «Μεγαλώνοντας είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά. Σίγουρα 

θα δυσκολευτώ, όμως θα το αντιμετωπίσω. Το ότι δεν έχω οικογένεια και παιδιά 

ίσως είναι πιο θετικό σε σχέση με άλλα άτομα. » 

• Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αρκετοί ανέφεραν την ανάγκη για επικοινωνία και 

επιδιώκουν τη δική τους εμπλοκή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως ανέφερε 

ένας χρήστης «... Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Η λύση για το πρόβλημα των 

ναρκωτικών είναι η επικοινωνία… Πρέπει να μας ακούσετε. Πρέπει να κάνετε 

κάτι.»  Παράλληλα, θεωρεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται γι’ αυτούς, χωρίς 

αυτούς, τους καθιστούν υποκείμενα απόλυτης παθητικότητας. Η απουσία των 

χρηστών από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανατρέπει από τη μια κάθε κριτική 

αντίδραση από τους ίδιους και από την άλλη δεν επιτρέπει κάθε αποτελεσματική 

απάντηση από αυτούς που την αναζητούν. 

• ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ: Όλοι οι αφηγητές οι οποίοι βρίσκονταν σε προγράμματα 

εξωτερικής βάσης, ανέφεραν πως βιώνουν έντονα το κοινωνικό στίγμα, τόσο όσον 

αφορά στην ηλικία τους όσο και όσον αφορά στο γεγονός ότι είναι χρήστες 

παράνομων ουσιών εξάρτησης. Αντίθετα, όσοι βρίσκονταν εντός του προγράμματος 

της Αγίας Σκέπης, δεν ανέφεραν ότι νιώθουν στιγματισμένοι, αλλά ότι βρίσκονται σε 

ένα ευχάριστο ταξίδι το οποίο τους οδηγεί πιο κοντά στην επανένταξή τους   

• ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Όσοι ανέφεραν ενδοφλέβια χρήση, ανέφεραν ότι 

βρέθηκαν θετικοί σε μολυσματικές ασθένειες και πιο συγκεκριμένα στην Ηπατίτιδα 

Γ. Κάποιοι ανέφεραν την ανάγκη για άμεση θεραπεία της Ηπατίτιδας, με το που θα 



γίνει δηλαδή η διάγνωση. Θεωρούν ότι παρουσιάζεται μια καθυστέρηση από την 

πρώτη διάγνωση της Ηπατίτιδας μέχρι τη λήψη θεραπείας.  

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον έγιναν ένα και αποτέλεσαν μια αξεχώριστη χρονική 

ενότητα. Οι αφηγητές γύρισαν το χρόνο πίσω και προσπάθησαν να αφηγηθούν μια ολόκληρη 

ζωή.  Προσπάθησαν να περιγράψουν το παρελθόν τους και να δικαιολογήσουν το παρόν. 

Μέσα από την αφήγηση και τις βιωμένες εμπειρίες, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι 

ίδιοι αντιλαμβάνονται τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους και τις αιτίες της σημερινής 

κατάστασης, στοιχεία τα οποία αποτελούν την ίδια, την υποκειμενική τους ταυτότητα.   

Η αφήγηση, τους έδωσε τη δυνατότητα να αποδεχθούν τον εαυτό του, να ανακατασκευάσουν 

την πραγματικότητα, ίσως και να τη διαστρεβλώσουν. Ίσως η πραγματικότητα, σε μερικές 

περιπτώσεις να ήταν μια «φανταστική πραγματικότητα», ικανή να παρουσιάσει τα γεγονότα 

όπως ο ίδιοι θα ήθελε να συνέβαιναν. Παρ’ όλα αυτά, η αφήγηση και οι εικόνες ή τα νοήματα 

που παρουσιάστηκαν έγιναν αληθινά τη στιγμή που παρουσιάστηκαν. Είναι η δική τους 

αληθινή ιστορία, ήρωες της οποίας είναι ο ίδιοι, σε ένα παρελθόν παράλληλο με το παρόν.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις βιογραφικές 

συνεντεύξεις που διεξήγαγε το τμήμα Παρακολούθησης της ΑΑΕΚ. Μέσα από τα πιο πάνω, 

παρουσιάζονται ορισμένοι τομείς οι οποίοι ενδεχομένως να χρήζουν άμεσης προώθησης από 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής: 

1. Εμπλοκή των χρηστών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενίσχυση ή/και 

δημιουργία προγραμμάτων/ θεραπευτικών κοινοτήτων όπως η Αγία Σκέπη, με 

παράλληλη έμφαση στις ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες των χρηστών μέσης και 

τρίτης ηλικίας.  

2. Κρίνεται σημαντική η ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών μέσης και 

τρίτης ηλικίας. 

3. Κρίνεται σημαντική η άμεση θεραπεία και αντιμετώπιση των μολυσματικών 

ασθενειών.  

4. Μεγαλύτερη προώθηση μέτρων για πρόληψη της χρήσης ουσιών εξάρτησης από τις 

γυναίκες αλλά και προώθηση παρεμβάσεων όσον αφορά στο θέμα της χρήσης 

ουσιών και εγκυμοσύνης.  



Τέλος, όπως τονίζει το EMCDDA (2008), η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης ανάμεσα 

στα άτομα μέσης και τρίτης ηλικίας και οι αυξανόμενες ανάγκες τους δημιουργούν ένα βαρύ 

οικονομικό φορτίο για τους υφιστάμενους πόρους που διατίθενται για τη θεραπεία.  Ακόμα 

όμως και η ίδια η απραξία, επιφέρει κόστος και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κόστος, 

οικονομικό αλλά και κοινωνικό. Οι αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά συγκεκριμένα στα 

άτομα μέσης και τρίτης ηλικίας μπορούν να περιοριστούν με: 

• Την παροχή έγκαιρων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων στα κατάλληλα 

περιβάλλοντα. 

• Τη μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα συννοσηρότητας.  

• Την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω της αυξανόμενης πιθανότητας 

παρουσίασης σοβαρών ασθενειών, συνέπεια της ηλικίας. 

• Τη σύνταξη ερωτηματολογίων παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αποτίμηση 

των εξειδικευμένων αναγκών και προβλημάτων των χρηστών μεγαλύτερης ηλικίας. 

• Την παροχή κατάλληλης και αποτελεσματικής θεραπείας που να ανταποκρίνεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας.  
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